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“A capacidade de uma 
organização se renovar, se 

adaptar, mudar rapidamente e 
ter sucesso em um ambiente 

mutável, incerto e turbulento”
McKinsey - The keys to organizational agility



Requer: uma cultura colaborativa focada na
experimentação e aprendizagem



Realidade de muitas empresas

Padrão: medo de falhar! 



"Qualquer empresa projetada para 
o sucesso no século XX está
condenada ao fracasso no XXI"
- David S. Rose (tradução livre)



Medo: uma motivação

https://www.flickr.com/photos/68134711@N00/2255781557/

https://www.flickr.com/photos/68134711@N00/2255781557/
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Novo modelo de negócio

Isso requer
agilidade!

De: empresa tradicional com um 
departamento digital

Para: plataforma digital com 
pontos físicos e calor humano

Fred Trajano, CEO. Fonte: ISTOÉ DINHEIRO



"Questione os objetivos, talvez
eles sejam o problema e o melhor
local para começar a mudança"
- Donella Meadows (tradução livre)
Places to Intervene in a System



Liderança engajada



Frágil Resiliente

RobustoAntifrágil

"Tinkering é um processo de 
tentativa e erro que permite
que pequenos erros causem

pequenas perdas. Estes erros
fazem um trabalho vital, pois

ao estressar o sistema do 
qual fazem parte, o sistema se 

torna mais forte"



De: Pesquisa e 
Desenvolvimento

Para: Experimentação e 
Escala



Estrutura frágil para escalar

Organização por aplicações leva à uma visão fragmentada



Passagens de bastão



Liderança ágil
= 

Mais
experimentação e 

inovação!



Forma de trabalhar

Produto
Soluções colaborativas;
Métricas de sucesso do produto;
Acompanhamento interativo.

Projeto
Definição de escopo pelas áreas de negócio e execução
pelo TI;
Status, cronograma e orçamento.





Lu no WhatsApp

Presente no dia-a-dia dos 
nossos clientes através do 

maior canal de comunicação
do Brasil

Cole seu screenshot aqui

Olá Daniela! 

Você optou por retirar os seus

produtos iPhone 7, Tablet Galinha

pintadinha na loja, não foi?

Então, já pode ir até lá porque ele já

está disponível! 😍

Só não esquece de levar um 

documento com foto e de retirar em

até 15 dias. 😉



Cartão digital

Análise de crédito online 
pelo Mobile Vendas, e 

impressão do cartão na loja



Caixa móvel

Surpreendendo o cliente
que não precisa finalizar a 

compra no caixa



Bobby no Mobile Vendas

Nosso sistema de 
recomendação ajudando os

vendedores na loja física



Forma de trabalhar

Produto
Soluções colaborativas;
Métricas de sucesso do produto;
Acompanhamento interativo.

Projeto
Definição de escopo pelas áreas de negócio e execução
pelo TI;
Status, cronograma e orçamento.

Plataforma
Conectar produtores à consumidores (ecossistema);
Abertura das APIs;
Possibilita escalar mais rápido;
Metas de impacto no negócio. 



Plataforma multicanal

“Enquanto concorrentes abrem lojas, o 
Magalu abre APIs (Application Programming 
Interface --- nossas portas para o mundo da 
tecnologia. É por elas, que outras empresas
entrarão em nosso ecossistema.)” 
Mensagem da diretoria
Divulgação de Resultados do 4º Trimestre de 2018



• Acelerou o 
número de sellers 
na plataforma

• Aumentou o 
número de ofertas
aos clientes

• Gerou mais
transações

APIs calls / Month *billions



Marketplace

Citar o catálogo em 2016 e hoje! 



Plataforma Neuman

Diversos algoritmos
competindo pela melhor

predição de demanda



"A única coisa mais difícil do que 
começar algo novo em uma
organização é descartar algo antigo"
- Russel Ackoff (tradução livre)



Como hackear o sistema?



Estratégia de Galápagos

Reduzir os efeitos do sistema imunológico tribal 
para facilitar a introdução de algo novo



Crescimento do Luizalabs

Diretoria Agilidade 
Organizacional



Mais impacto, mais responsabilidade

2011

2013

2014

2

7

37 75 2015

Jesus



Mais impacto, mais responsabilidade

2016

102 400

480

2017

2018



Novo Luizalabs
SP Maio/2018
2800m²

Sala de 

massagem



+8002019
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Uberlândia
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Recapitulando... 

• A agilidade do negócio não é um esporte de times, mas você pode 
começar um movimento (tinkering).

• Quanto mais foco no ponta a ponta, maior a chance de ganhar tração 
por conta dos resultados (interações ágeis).



Obrigado!
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